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Gödöllői SzolGálat
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Különleges játszó- és pihenőparkkal, 
szabadtéri színpaddal és szociális helyi-
ségekkel gazdagodott Gödöllő. A csak-
nem 500 milliós főtérbővítést szeptem-
ber 7-én, délután adták át.

A rendezvényen dr. Gémesi György 
polgármester úgy fogalmazott: „Jól dön-
tött a képviselő-testület, amikor az egykori 
városháza rendkívül rossz állapotú épüle-
tének elbontása, és a közvélemény-kutatá-
sok alapján a főtér bővítése mellett döntött.”

A fejlesztés a „generációk együtt” kon-
cepció alapján készült; a terület egyik ol-
dalát a gyerekeknek készült tér foglalja 
el, az ide került játékokat a gyerekek kí-
vánságai alapján állították össze. A terület 
másik oldalán pedig az idősebbek és fia-
talabbak egyaránt pihenhetnek, kikapcso-
lódhatnak.

A helyszínre telepített, Voltee okostöltő-
vel felszerelt oszlopok segítségével lehető-
ség van többek között telefonok, laptopok 
és egyéb mobil eszközök töltésére, de ta-
lálható itt olyan oszlop is, ami az UV-sugár-
zás erősségét jelzi.

(folytatás a 3. oldalon)

500 milliós fejlesztés
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– Kezdjük egy kis visszate-
kintéssel, hiszen számtalan 
kiváló eredmény jellemzi ezt 
az öt évet!

– Az eredmények a kitartó 
munka gyümölcsei. Az intéz-
mény nem lehetne sikeres, ha 
nem lennének kiváló, elkötele-
zett, a hivatásuk iránt igényes 
tanáraink.

Érdekes egyébként ez az 
összegzés, hiszen azt mutatja, 
nagy igény van a zenetanulás-
ra. Öt éve 622 növendékkel vet-
tem át az intézményt, az elmúlt 
tanévet 689 fővel zártuk. Az idei 
felvételi alapján úgy tűnik, ke-
vésnek bizonyul az alapító ok-
iratban meghatározott 700 fő.  
A növendékek száma mellett a 
munkatársaink körét is sikerült 
bővíteni, valamint új szakokat 
is indítottunk, a hárfa és a cim-
balom szakot, dr. Rásonyiné 
Brecz Annamáriával és Unger 
Balázzsal. Az alapítványunk 
támogatásával hangszereket is 
tudtunk ehhez vásárolni, egy ki-
sebb gyakorló és egy gyönyörű 
koncerthárfát. Mindezek mel-
lett sikerült új zenetanárokkal 
gazdagítani az intézményt, és 
két új, adminisztrációt végző 
munkatárs segíti a munkánkat. 
Bízom benne, hogy a követke-
ző időszakban is lesz lehetőség 
további fejlesztéseket végrehaj-
tani.  

– Az elmúlt évben szinte 
alig volt olyan lapunk, amely-
ben ne számoltunk volna be 
valamelyik növendék ered-
ményes verseny szereplésé-
ről. Jól érzékeljük, hogy egy-
re nő a kiváló eredményeket 
elérő növendékek száma?

– Valóban, egyre több ver-
senyen jelenünk meg és egyre 
több növendékkel. Ha az el-
múlt öt év statisztikáját nézzük, 

a 2013-as tanév kezdetétől a 
2018-as zárásáig megyei és re-
gionális versenyeken 127 első, 
20 második és 22 harmadik dí-
jat, valamint 6 különdíjat hoztak 
el növedékeink. Az országos 
megmérettetéseken 80 első, 
106 második, 17 harmadik díjat 
és 20 különdíjat érdemeltek ki. 
A nemzetközi megmérettetések 
rendkívül erős mezőnyében pe-
dig 17 első, 2 második, és 2 har-
madik díjat, valamint 1 különdíjat 
kaptak.

De a diákok mellett több ta-
nár kolléga munkáját is elis-
merték, a megyei és regionális 
versenyeken négy, az orszá-
gosokon tizenhét, nemzetközin 
pedig egy tanári díjat kaptunk. 
Ez országosan is kiemelkedő 
eredmény, mely látványosan 
minősíti a munkánkat.  De ez 
csak egy megközelítés.  Mert 
óriási eredmény az is, hogy ez 
alatt az idő alatt százötvenkét 
növendékünk tette le a művé-

szeti alapvizsgát, és tizenegyen 
folytatták tanulmányaikat zene-
művészeti szakközépiskolában 
vagy a Zeneakadémián.  

De hadd mondjak még egy 
érdekességet! A pedagógusok 
értékelési rendszerét termé-
szetesen az általános iskolai 
oktatáshoz alakították, nehe-
zen alkalmazható a zeneiskolai 
képzésben, ezért a fenntartó 
kérésére mi a zeneiskola veze-
tőségével nyáron kidolgoztunk 
egy speciálisabb, ránk vonatko-
zó elképzelést. Ennek eredmé-
nyeként a tankerület az általunk 
kidolgozott módszert ajánlja a 
tankerületi művészeti iskolák-
nak. 

– Mi a nehezebb feladat, a 
korábbi években megszerzett 
magas színvonalat megtarta-
ni, vagy a mindennapi felada-
tokat ellátni és magasabbra 
tenni a mércét?

– A színvonal megtartása 
azért nem nehéz, mert itt egy 

kiváló tanári kar van, akik nem 
csak magasan képzettek, krea-
tívak, hanem magukkal és mun-
kájukkal szemben rendkívül 
igényesek, sokuk kiemelkedő 
az előadóművészetben, s töb-
büket rendszeresen hívják zsű-
rizni a különböző versenyekre. 
Ők magukban hordozzák a si-
kert és magas színvonalat. Ezt 
szintén nagyban segíti, hogy 
Gödöllő egyedülállóan gazdag 
kulturális élete úgy motiválja 
a gyerekeket, szülőket és mi 
magunkat is, hogy szinte észre 
sem vesszük. De a fellépések, 
a versenyek is mind ösztönző-
ek.

– Nagyon sokszor olvasunk 
a mai gyerekekre vonatkozó-
an negatív kritikákat. Ennek 
ellentmondanak az említett 
adatok…

– Ez nagyon összetett dolog. 
Gödöllőn az elmúlt évtizedek-
ben kinevelődött egy jelentős 
réteg, amely igényes a kultúra 

A kultúrA része 
Az életünknek

Beszélgetés Buka Enikővel

Megkezdődött a tanév, ami Buka Enikő, 
a Frédéric Chopin Zenei AMI igazgatója 
számára nem csak egy új oktatási évet 
jelent, hanem egy újabb ötéves igazgatói 
ciklus kezdetét is. A múlt év végén lejárt 
megbízatását követően újabb pályázatát 
az intézmény tanárai, alkalmazottai va-
lamint a Dunakeszi Tankerületi Központ 
pozitív véleményezése után az EMMI köz-
nevelésért felelős államtitkára támogatta, 
folytathatja tehát az öt évvel ezelőtt meg-
kezdett vezetői munkát...
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(folytatás az 1. oldalról)
A területen „főtér 2018” jelszóval ingyenes wifi működik. A hasz-

nálat módjáról az oszlopokon találnak tájékoztatót az érdeklődők. 
Az eredeti elképzelésekhez képest csak a szabadtéri színpad 

fedése nem valósult meg, mivel – mint elhangzott – további száz-
millió forinttal emelte volna a költségeket. A város számára hosz-
szú távon előnyösebb, ha az egyes rendezvények idején ideigle-
nes fedést biztosítanak. 

A fejlesztésnek köszönhetően nem csak a zöld felület növeke-
dett meg, hanem a Petőfi utca felé egyfajta „zöld zárást” kapott a 
Szabadság tér az új növényekkel és olyan lakossági igényt kiszol-
gáló egységek létesítésével, mint nyilvános illemhely és pelenká-
zó, valamint itt kaptak helyet színpadot kiszolgáló helyiségek is. 
A dombnak ezt a hátsó részét zöld növényfal illeszti be a térbe.

Az ünnepségen adta át az Adventista Egyház által a városnak 
ajándékozott defibrillátort Horváth Péter adventista lelkész. Az 
életmentő készülék a városháza portájára kerül. Az esemény ün-

nepi műsorá-
ban a Gödöllői 
Mesék Háza 
Óvoda tánc 
c s o p o r t j a i , 
Monori Domi-
nik, Rausch 
Blanka és 
Szilágyi Ger-
gő és a Salsa 
Mojito tánc- 
iskola tagjai 
közreműköd-

tek. A létesítményt Albert Gábor evangélikus lelkész és Balogh 
Tamás református lelkész áldották meg.

(kj)

(Az átadásról 
szóló tudósí-
tásunk teljes 
te r jede lem-
ben, sok fotó-
val a szolga-
lat.com-on és 
Facebook-ol-
dalunkon ol-
vasható.)

500 milliós fejlesztés – Amiről A lAkosság döntött

iránt és amelynek fontos az, 
hogy a gyereke magas szintű 
műveltséggel, többek között 
zenetudással is rendelkezzen. 
Ezekkel a gyerekekkel és szü-
lőkkel kiválóan lehet együtt dol-
gozni. Itt a lakosság jelentős 
részének természetes, hogy 
a kultúra az életünk része. Ez 
országos szinten is ismert tény 
városunkról. 

De azt is el kell mondani, 
hogy nem egy olyan szemlélet-
beli változás van, ami nehezíti a 
munkánkat. Hadd mondjak egy 
példát! Régebben a szülő sok-
kal inkább volt partnere a tanár-
nak a gyerek hosszú távú fej-
lődése érdekében, mint most. 
Egyre többször tapasztaljuk, 
hogy a szülő inkább a gyerek 
mellé áll a tanárral szemben, ha 
például az épp nem akar gya-
korolni.  

– Ezek a szülők tisztában 
vannak azzal, hogy ha a gye-
reküket beíratják a zeneisko-
lába, az kötelezettséget je-
lent?

– Sajnos nem mindig. Nem 
egy olyan eset van, amikor 
meglepődnek azon, hogy itt 
bizony otthoni gyakorlásra is 
szükség van, és ez nem egy 
szakkör, ahová ha van kedve, 

elmegy a gyerek, ha nincs, nem 
megy.

– Beszéljünk most azokról 
a gyerekekről, akik maradnak 
és keményen dolgoznak! Na-
gyon sok rendezvényen lát-
hatjuk, hallhatjuk őket…

– A fellépések szorosan hoz-
zátartoznak a zenetanuláshoz 
és nagyon fontosak a gyerekek 
fejlődése szempontjából! Sok 
művészeti csoport és formáció 
működik a Chopin Zenei AMI 
keretein belül: tizenöt olyan 
együttesünk, zenekarunk van, 
amiket növendékeink alkotnak, 
és nyolc olyan, amelyben a ta-
nárok és a volt növendékek kö-
zösen muzsikálnak. De sokszor 
egy-egy verseny vagy felkérés 
is életre hív egy-egy csoportot.  
A gyerekek nagyon szeretik a 
közös muzsikálást, a kama-
razenét. Erre nagyon nagy az 
igény. 

– Mi szerepel az új vezetői 
ciklus tervei között?  

– A tantestület kiemelt igé-
nye a világítás korszerűsítése, 
melyre valóban nagy szükség 
van. De nagyon fontos lenne 
az is, hogy még egy főállású 
segítő munkatársunk legyen a 
könyvtárunkban. Szeretnénk 
tovább bővíteni a hárfa és a 

népzenei tanszakot és termé-
szetesen szem előtt tartjuk a 
hangszerfejlesztést is, hiszen 
az iskola hangszereit nagyon 
sokat használjuk. A fejlesztési 
forrásaink általában korlátozot-
tak, épp ezért örülünk minden 
támogatásnak.

Így tudtunk például kialakíta-
ni kis zenei sarkokat a könyvtá-
runkban, melyekhez a Leartől 
kaptunk számítógépeket. Ez 
nagy segítség a tanároknak, 
akik így itt tudnak fejhallgató-
val zenét hallgatni, műveket 
válogatni. Az elmúlt években 
kötelező csoportos óraként be-
vezettük a zenehallgatás, zene-
ismeret órákat azon növendé-
kek számára, akik már letették 
a művészeti alapvizsgát, így 
már nem kell szolfézsra járni-
uk. Ezek az órák nagyon so-
kat tesznek hozzá a gyerekek 
műveltségéhez. Terveim között 
szerepel, hogy a jövőben ilyen 
foglalkozások – akár alapítvá-
nyunk segítségével – kurzus 
formában is látogathatók le-
gyenek, felnőttek számára is. A 
városunkban is jól ismert kiváló 
karmester Gál Tamás is a ta-
nári karunkat gazdagítja az idei 
évtől. Ő is hasonló zeneismeret 
órákat fog tartani és a zeneka-

rok munkájába fog bekapcso-
lódni.

– Milyen tanévre számít?
– Már most úgy látom, hogy 

nagyon tartalmas év vár ránk.  
Még alig kezdődött el a tanév, 
de rengeteg felkérést kaptunk. 
Így például az Ars Sacra Feszti-
vál keretében is fellépnek a nö-
vendékeink, tanáraink, Dezső 
Piroska szervezésében. És itt 
van október 1., a Zene Világ-
napja, amikor ismét megren-
dezzük a már hagyományosnak 
számító kosztümös koncertet 
a kastély lovardájában. Nagy 
öröm számomra, hogy az ön-
kormányzat támogatja ezt a 
nagyszabású rendezvényt, ami 
a pedagógusoknak épp olyan 
nagy élmény, mint a részt vevő 
növendékeknek és a közön-
ségnek. Most – az Ifjúság éve 
programsorozat részeként – mi 
is ezt örökítettük meg az épü-
letben látható fotókiállítás ke-
retében. Erre a koncertre és 
valamennyi rendezvényünkre 
szeretettel várunk mindenkit!

(kj)

(Az interjú teljes terjedelmében 
a szolgalat.com oldalon olvas-
ható.)
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2018. szeptember 11.4 gödöllői szolgálat Közélet

Két napon át tartott a hazai könnyűzenei élet csillagait is fel-
vonultató forgatag az Alsóparkban. A Belvárosi Napokon idén 
is együtt kapcsolódott ki a gödöllőiek apraja és nagyja. Sport-
programok, koncertek, különleges játékok, kézműves vásár, 
Magyar Teátrum Színházi Sátor, Civil Utca, Szakmák délután-
ja, Folkterasz, Ebugatta Piknik és rengeteg egyéb színes prog- 
ram várta az érdeklőket, akik reggeltől késő estéig találtak 
maguknak érdekes és tartalmas kikapcsolódást.

(Az eseményről beszámolók és sok fotó:
szolgalat.com és Facebook-oldalunk)

BElvároSi NAPoK, 2018
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A Köztársaság úti felüljáró építésével kapcsolatos szer-
vizút (északi szervizút) kivitekezési munkálatai várhatóan 
szeptember 15-ig tartanak. Ezen időpontig a Köztársaság 
út–Nagy László utcai, valamint a Premontrei utcai csomó-
pontok közötti szakaszon várhatóak félpályás lezárások 
lesznek, jelzőőri forgalomirányítással a kivitelezési mun-
kák zavartalan lebonyolítása, valamint a forgalombizton-
ság fenntartása érdekében. Az északi szervizút forga-
lomba helyezését követően új közlekedési rend a kerül 
bevezetésre az út ezen szakaszán.

Főbb forgalmi rend változások:
• Az Erdész közt a Köztársaság út felől egyirányúsítják.
• A Podmaniczky utcát – a felüljáró építési munkálatai mi-
att – a Köztársaság utca irányába lezárják (ideiglenesen 
zsákutca lesz). Helyette javasoljuk a Kiss Ernő – Nagy 
László utca útvonalat a Köztársaság út megközelítésére.
• Előreláthatólag a Köztársaság úti felüljáró forgalomba 
helyezéséig (várhatóan 2019. július 31.) ez a forgalmi 
rend marad érvényben.

2018. szeptember 9-től november 15-ig újabb menetrend 
módosítás lépett életbe, Rákos – Isaszeg, valamint Isaszeg – Gödöllő állomások között kell egyes vonatok esetében pótlóbuszokra 
átszállni. Hogy az átszállásban az adott napokon mely vonatok érintettek, a www.mavcsoport.hu oldalon, valamint a www.godollo.hu 
oldalon találnak részletes tájékoztatást az érdeklődők.

Hamarosan: Újabb változások a vasÚtállomáson

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mézeskalács Házánál 
elkészült az az új bejárat, amit az egyetem felől autóval könnyeb-
ben meg lehet közelíteni. A régi, megszokott parkolói bejáratot a 
vasúti átjáró építési munkálatai, az ideiglenes átjárónál feltorlódó 
kocsisor miatt a Köztársaság út felől érkezve sokszor szinte le-
hetetlen megközelíteni. Az önkormányzat ezért döntött úgy, hogy 
az egyetemi városrész felől is elérhetővé teszi a bölcsődét.

Átadták a Művészetek Háza megújult és kibővült parkolóját. 
A területen 104 új parkolóhelyet létesítettek, kiépítették az eh-
hez tartozó közvilágítást és a csapadékvíz elvezetést, valamint 
új kijelölt gyalogosátkelőhely létesült és hamarosan több mint 
húsz fát is beültetnek. A beruházás bruttó 98.232.836 forintba 
került, ami a VÜSZI eredménytartalékából valósult meg.

A parkolási díj nem változik: az első másfél óra továbbra is 
tíz forintba kerül, ezt követően pedig a városi 240 ft/óra díj lép 
életbe. A mostani fejlesztés nemcsak a Művészetek Háza olda-
lában lévő területet érinti, hanem az épülethez vezető behajtót 
is, ahol néhány parkolóhely megszűnik, itt ugyanis a rendez-
vényekre busszal érkezők számára biztosítanak leszállási le-
hetőséget. A buszok ezt követően a MOL-kút mögötti területen 
parkolhatnak.

Térrendezés zajlik a Szentkereszt görög katolikus templomnál. A Szilhát 
utca és a templom közötti szakaszon sétányt alakítanak ki. Cél a méltóbb 
környezet létrehozása. A fejlesztést az önkormányzat megbízásából a 
VÜSZI végzi. Elsőként a távközlési és alépítményi munkákra kerül sor. 
Várhatóan napokon belül a burkolat egy része is elkészül. Ezt követi (a 
tervek szerint októberben és novemberben) a közvilágítás kiépítése, a 
maradék burkolati munkákat akkor végzik el, ha a kandeláberek a he-
lyükre kerültek. A terület ezt követően növényekkel gazdagodik, novem-
berben fák telepítésére is sor kerül. 

könnyebb megközelítés

több mint 100 Új parkoló

méltóbb környezet



2018. szeptember 11.6 gödöllői szolgálat civil

Szeptember 8-án szombaton dél-
után különleges járművek lepték el  
a kastély díszudvarát, itt ért véget 
ugyanis az a kerékpár túra, amit ve-
terán járművekkel, korhű ruhákban 
tettek meg a résztvevők. Az Adler 
Sport Egyesület immár IV. alkalom-
mal, hagyományt teremtve szer-
vezte meg az emléktúrát az első 
1881-ben megrendezett velociped 
túra emlékére. A résztvevők reggel 
indultak a Városligetből, a Vajda-
hunyad vártól és szombaton kora-
délután érkeztek meg Gödöllőre. A  
kerékpárosokat a kastélyban Pecze 
Dániel önkormányzati képviselő fo-
gadta, aki elsimeréseket is átadott.   

Gödöllő nagydíját Halápi Sándor 
kétszeres velociped világbajnok és 
Hidvégi János Európa-bajnok ve-
hette át. Frau Bürgermeisterin von 
Gödöllő (azaz Bürgi cica) „különdí-
ját”, ami a legszebb és legkorhűbb 
ruhába öltözött hölgy vehetett át, 
idén Illés Brigitta kapta. Az ün-
nepség részeként Polcz Zoltán, a 
Szentháromság templom káplánja 
megáldotta a különleges kerékpáro-
kat, amiket azután a kastély látoga-
tói is megcsodálhattak.          (kj)

(Még több fotó a szolgalat.com 
oldalon és lapunk facebook olda-
lán)

A Belvárosi Napok részét képe-
ző Civil Utcában idén is nagy 
számban képviseltették ma-
gukat a városunkban működő 
alapítványok és egyesületek. A 
rendezvény kiváló alkalom volt 

arra, hogy bemutassák tevé-
kenységüket.  
Míg a Royal Rangers hagyo-
mányosan játékokkal, a meg-
újuló Nemzedékért Alapítvány 
bábszínházzal, a Kutya Barátok 

SE kisállat simoga-
tóval várta a gye-
rekeket, addig a 
Fészek Nagycsalá-
dosok Egyesülete 
az élelmiszermen-
tés programjáról 
tájékoztatta a hoz-
zá látogatókat, 
a Cukorbetegek 
Egyesületénél pe-
dig lehetőség nyílt 
vérnyomás- és vér- 

cukorszint mérésre. Sokan ke-
resték fel a Rákellenes Liga 
Gödöllői Alapszervezetét is, a 
napokban alakult szervezet tá-
jékoztatókkal várta az érdeklő-
dőket. Szintén sokat tudhattak 
meg az érdeklődők a Patrónus 
Házról, és a Diverzitás Alapít-
vány kínálta lehetőségekről.  A 
kertbarátok idén is látványos 
„kiállítással” lepték meg a Bel-

városi Napok látogatóit, épp 
úgy, mint a Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola alapítványa. A 
rendezvényen közel harminc 
szervezet képviseltette magát, 
s átfogó képet nyújtottak váro-
sunk rendkívül sokrétű civil éle-
téről.                      (bj)
(Még több fotó a szolgalat.
com-on és facebook oldalun-
kon)

ÍzelÍtő a Civil UtCából

Veterán biciklisek 
a kastélyban 
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Waldorf Családünnep

Az ország számos pontjáról érkeztek a hívek Mária-
besnyőre a Kisboldogasszony nagybúcsúra. Vasár-
nap délelőtt nemcsak a szabadtéri oltár előtti terület 
telt meg zsúfolásig, hanem a templom és az altemp-
lom is. Az ünnepi szentmisét dr. Pápai Lajos emeri-
tus győri megyéspüspök celebrálta, aki prédikáció-
jában a valódi hit fontosságára hívta fel a figyelmet. 
A szentmisét hagyományosan körmenet zárta. 

(Bővebben: szolgalat.com, Facebook-oldal)

kisboldogasszony ünnepén

Az Erdei Kézműhely kiállításai már nem egy alkalommal elvarázsol-
ták a gödöllőieket. S. Fehér Anna keramikus művész tanítványa-
inak munkái már több kiállításon sikert arattak, a nyár folyamán 
a „Mesél az erdő” képzőművészeti pályázaton szereztek elismeré-
seket. Centeri Anna, Ivaskó Barnabás, Steiner András, Szabó 
Bence és Zalathy-Pintér Janka munkáit a zsűri különdíjjal jutal-
mazta.  
A gyerekek a nyári táborban is számtalan remeket alkottak, októ-
bertől pedig ismét indulnak a kézműhely foglalkozások.

(ny.f.)

MEsélő KEráMiáK

„…a napok ereje egyre fogy, a szívek fénye felragyog…”
Az egyre borongósabbá váló őszi napokon mindannyian szívesen 

őrizzük magunkban a nyár fényét, melegségét. A Waldorf iskolákban 
és óvodákban hagyományosan megtartott Szent Mihály-napi ünnep 
is segít abban, hogy a nyár utolsó fényeit a hideg, sötét téli napokra 
belső ragyogássá és erővé tudjuk átalakítani. Néhány éve már nem 
csak az iskolában és óvodában ünneplünk ezen a napon, hanem a 
városi Mihály-napi Családünnepen is, ahol a gödöllői Waldorf-közös-
ség értékeiből, szokásaiból ízelítőt adva szeretnénk lehetőséget te-
remteni arra, hogy együtt ünnepelve tápláljuk és őrizzük magunkban 
és egymásban is ezt az erőt adó fényt.

Az elmúlt években nagyon sikeresnek bizonyult a rendezvény, 
nagy örömünkre városszerte várva várt eseménye lett a gazdag vá-
rosi programkínálatnak. 

2018. szeptember 
29-én, szombaton 14 
órától szeretettel és 
színes programkíná-
lattal várunk mindenkit 
hagyományainkhoz 
híven a MIHÁLY-NAPI 
CSALÁDÜNNEPÜNK-
RE a Chopin Zeneis-
kola és a Művészetek 
Háza közötti füves te-
rületen! 

A színpadon gyerekcsoportok bemutatói váltják egymást, fellépnek 
a Gödöllői Waldorf Iskola, a F. Chopin Zenei AMI és az Erkel Ferenc 
Általános Iskola diákjai, majd a 17 órakor kezdődő Veronaki Trió „Világ-
forgó” c. vidám zenei műsorával zárjuk a programot.          (db)

(Bővebben: szolgalat.com, Facebook-oldal)
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Örömmel tölt el bennünket, hogy a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesü-
letnek 2018-ban is sikerült, immár 12. alkalommal vendégül látni a moldvai 
Lészped község iskolásait, amihez a Gödöllő-Incső Lakóközösségért Egye-
sület nyújtott segítséget. 

A gyerekek tartalmas két és fél napot töltöttek Gödöllőn, majd a zánkai 
Erzsébet-táborban voltak voltak öt felejthetetlen napon át. 

A máriabesnyői lakóparkban megalakult Incső Egyesület kereste fel 
Szűcs Józsefnét, a körzet önkormányzati képviselőjét, a Virágos Máriabes-
nyő Egyesület elnökét, hogy szeretnének csatlakozni Gödöllő kulturális, ha-
gyományőrző programjaihoz.

Örömmel fogadták, a csángó gyerekek nyaraltatásával kapcsolatos városi 
hagyományokat. Így váltak befogadó szülőkké és a programok szervezői-
vé, a lakópark egykori, és jelenlegi családjai. A családokkal töltött időn túl, a 
csángó gyerekek megismerkedtek városunkkal, a záró program hagyomá-
nyosan a vasárnapi szentmise volt, ahol a csángó gyerekek népviseletben 
énekeltek az ott jelenlévőknek.            Büttner Sarolta

(Bővebben: szolgalat.com, Facebook-oldal)

Lészpedi gyerekek incsőn

Fo
tó

: B
üt

tn
er

 G
yö

rg
y

Doberdo, Isonzo: gyászosan csengő 
nevek történelmünkből, de a hatalmas 
véráldozatok ellenére is a magyar ka-
tona kitartásának, rettenthetetlensé-
gének egyik eget rengető példája.

Július 19. és 22. között a Gödöllői 
Református Líceum 16 tanulója, Gon-
dáné Farkas Csilla és Márton Danku 
István vezetésével az elmúlt évekhez 
hasonlóan ismét elzarándokolt nem-
zeti kegyhelyünkre, az Isonzóhoz. A 
csoport Lendvánál lépte át a szlovén 
határt. Pravicnában megkoszorúzták a 
napóleoni háborúk elfeledett hősének, 
Rostás Pál huszárnak a szobrát, aki 
ott esett el 1813-ban. Másnap a Szent 
Mihály-hegyen volt megemlékezés, 
a budapesti 1. honvéd gyalogezred 
emlékművénél, ahol „olaszok és ma-
gyarok testvérekké lettek a halálban”; 
ahogy az ellenség egyik tábornoka 
mondta. San Martino del Carsóban a 
nagyváradi bakák gúláját koszorúzták 

meg, majd Doberdo del Lagóba vitt 
utuk. A nap a foglianói osztrák-magyar 
katonai temetőnek és az olaszok redi-
pugliai osszáriumának megtekintésé-
vel zárult. Július 21-én a smaragdzöld 
Isonzo völgyében északra haladva a 
Szent Gábriel-hegy volt az úti cél, ahol 
lépten-nyomon töltényekre, repeszszi-
lánkokra bukkanhat az ember. Később 
Kobarid, avagy Caporetto megismeré-
se volt a program. A város fölé maga-
sodó Kolovrát hegygerincen az 1100 
méter magasan található lövészárkok-
nál kitűnő kilátás nyílt a környező hava-
sokra és városokra is. Volcja Dragában 
főhajtás történt a soproni honvédek 
temetőjében. A magyar katonák sírjai 
mindenhol pusztulófélben voltak.

Az élmény leírhatatlan és megrázó 
volt. Szinte látni lehetett a lövészárkok-
ban várakozó katonákat, akik közül so-
kan idegen országok földjében találtak 
végső nyughelyre.               Kréz Gellért

licisták az isonzónál
Szeptember 17. és 28. között országszerte figyelemfelkeltő 
akciókat – úgynevezett Alzheimer-sétákat – tartanak a de-
menciával küzdő személyek nehézségeire fókuszálva. A kez-
deményezéshez a gödöllői Ozory-ház is csatlakozott. 

Ennek keretében rendezik meg szeptember 21-én 17 órai 
kezdettel a Gödöllői Városi Könyvtárban az Alzheimer Cafét, 
amely olyan klubfoglalkozás sorozat, amely demenciával küz-
dő betegeknek és hozzátartozóiknak kínál érzelmi támoga-
tást, hasznos információkat, elfogadó légkört. Célja: informá-
lás, tabuk néllküli dialógus. 

Az előadás témája: Út a diagnózistól az idősek otthonáig – 
demenseket gondozó családok viszontagságai; Előadó: prof. 
dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár, a beszélgetést résztvevői 
gondozó családtagok, moderátor: Polyák Szilvia.

A programot megelőzően a Fővárosi Önkormányzat Gödöl-
lői Idősek Otthonától (Dózsa Gy. út 65.) közös sétát szervez-
nek a városi könyvtárig, felhívva a figyelmet a köztünk élő de-
mens személyekre. A bátrabbak pizsamakabátot is ölthetnek, 
ami szimbolizája a térbeli és időbeli tájékozatlanságot és az 
egyeseknél tapasztalható bolyongás problémáját. 

Az előadást követően lehetőség nyílik beszélgetésre. A 
szervezők várnak minden érintettet, hozzátartozókat, szak-
embereket és azokat, akik számára fontos a nehézségekkel 
küzdő idősek befogadása a társadalomba. 

 A szervezők kérik, hogy az érdeklődők részvételi szándé-
kukat jelezzék a 06-28-410 364 / 140 vagy 142 telefonszámon 
vagy az ozoryhaz@gmail.com címen.

ALzheimer cAfé – gödöLLő
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Paulo Coelho, korunk 
egyik legsikeresebb szer-
zőjének legújabb könyve 
izgalmas kalandot ígér. 
Az olvasók egyszerre 
pillanthatnak be a hippik 
világába és vehetnek 
részt egy különleges uta-
záson, amely visszarepíti 
őket a ‚70-es évek elejé-
re. De, ez még nem min-
den: térben beutazhatják 
Dél-Amerikát és Európát, 
hogy azután meg sem álljanak a 
mesés keletig.  
A Hippi című könyv nem csupán egy 
legendás generáció világát mutatja 
be, hanem a szerző életének egy 
korszakát is megismerteti az olva-
sókkal. A Hippi ugyanis valós törté-
net, valós szereplőkkel. Fiatalok és 
idősebbek, akik különböző helyekről 
jöttek, más-más utat tudnak maguk 
mögött, de a céljuk közös: a béke, a 
szeretet, és hogy jobbá tegyék a vi-
lágot. Szeretnének megszabadulni 
a konvencióktól és új értékek men-
tén képzelik el az életüket. Megbot-
ránkoztatják a világot, eszméiket és 

életformájukat félreértik, 
előítéletek sorával talál-
ják szembe magukat. 
Coelho regényében 
igyekszik őszinte, tiszta 
képet adni az olvasók-
nak erről a minden pol-
gárpukkasztó tulajdon-
ságuk ellenére rendkívül 
szerethető közösségről, 
amelyhez ő is tartozott 
egykor. Útkeresése so-
rán Karlát, a holland 

lányt követve talált rá a Magic Busz-
ra, amelyen Amszterdamból indult 
el Nepálba. Az út során nem csak 
a hippik szellemiségét ismerhetjük 
meg, hanem azokat is, akiket vala-
miért felszálltak a távoli, titokzatos 
országba tartó buszra. Emberi sor-
sok elevenednek meg, és a valós aj-
tók mellett a lélek kapui is megnyíl-
nak az olvasók előtt. A könyv nem 
csupán egy izgalmas regény, hanem 
egyfajta útikalauz is, amelynek segít-
ségével azok is megérthetik Coelho 
világát, akik eddig nem tartoztak a 
kedvelői közé. (ny.f.)
(Paulo Coelho: Hippi)

2018 Az Ifjúság Éve Gödöl-
lőn, a Gödöllői Városi Könyv-
tár a tematikus év önkor-
mányzati forrásának rá eső 
részét arra használja, hogy 
egy önálló birodalmat hoz-
zon létre a diákok számára. 
A régóta funkcióját vesztett, 
korábban számítástechnikai 
részleg alakul át teljesen, a 
híd elhelyezkedése szimbo-
likus: a felnőtt és gyermek 
könyvtárat köti össze. Ezt 
a területet most lezárták a 

könyvtárosok és nagy átalakulások 
zajlanak, hogy elkészüljön a Ka-
maszhíd az október 5-ei átadó ün-
nepségre. Sok minden várja majd itt 
a fiatalokat a nekik szóló könyveken 
túl:  lesz itt közösségi tér, kiállító felü-
let, játékok, fotelok, sok színes bútor 

és néhány extra meglepetés 
is, amit még nem árulnak el 
a könyvtárosok. A megvaló-
sításra az önkormányzati tá-
mogatás mellé 1,17 millió fo-
rint NKA támogatást is nyert 
a könyvtár, így a GödöllŐsz 
– Országos Könyvtári Napok 
keretében zajló átadási ün-
nepségen sok izgalmas prog-
ram várja majd egész este 

a fiatalokat, éjszakába nyúlóan. 
A programoknak aktív résztvevői 
lesznek a már most működő ifjú-
sági csoportok tagjai: a diák írókö-
rösök, a Papírolvasók, az Anime 
klubosok, és a War gamesek is.                                         
                 (GVKIK)

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

megérteni coelhót

Kukucskálj be Te is! 
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Különleges kalandra készül a Talamba Ütőegyüttes, a kiváló gödöl-
lői zenészek ugyanis ebben az izgalmas afrikai országban mutatják 
be tudásukat. Koncertjük több szempontból is jelentős eseménynek 
számít, ugyanis a Talamba az első magyar ütőegyüttes, aki Afriká-
ban lép fel. 
Mint azt Zombor Levente, a zenekar vezetője lapunknak elmondta, 
a nigériai magyar nagykövetség meghívására a Zene Világnapjához 
kapcsolódva Nigéria fővárosában, Abujában, egy folklórfesztiválon 

adnak majd önálló 
koncertet. Az előa-
dás során többek 
között a Kárpát-me-
dence dallamvilágát, 
valamint Liszt, Bar-
tók és Kodály műveit 
szólaltatják meg. A 
nigériai tartózkodást 
mindezek mellett 
a zenekar tagjai a 
helyi tradicionális 

ütőegyüttesekkel való ismerkedésre és közös munkára is felhasz-
nálják. Koncertjük fináléjában is szeretnék a helyiekkel közös pro-
dukcióval megajándékozni a közönséget.                                     (k.j.)

A Gödöllői Városi Múzeum az elmúlt években jelentős fejlesztése-
ket hajtott végre sikeres pályázatainak eredményeként.  A napok-
ban újabb sikeres pályázatról kaptunk hírt. 
A Kubinyi Ágoston pályázaton 13 millió forintot nyert az intézmény, 
aminek segítségével a Zsivajgó természet című, a Gödöllői-domb-
ság élővilágát bemutató tárlat újul meg. Ennek során a kiállítás új 

elemekkel gazdagodik, s a gyerekek a föld alatti világba is bepil-
lanthatnak majd egy alagúton keresztül. Szintén ennek a pályá-
zatnak köszönhetően visszakerül az állandó kiállításba az Ignácz 
Ferenc gyűjtemény, amit nagyon sokan keresnek, mivel az anyag 
hazai viszonylatban egyedülálló. A Kubinyi pályázathoz az önkor-
mányzat 3,8 millió forint önrészt biztosított. Szintén eredményesen 
vett részt az intézmény a járás székhely múzeumok szakmai tá-
mogatására kiírt pályázaton, ahol hárommillió forintot ítéltek meg 
számára honlapfejlesztésre, valamint a kiállítások anyagának és az 
intézmény publikációinak honlapra kerülésére, valamint az digitális 
gyűjteményi adatbázis közzétételére a honlapon és érintőképernyő 
segítségével a kiállítóteremben. 
A Gödöllői Városi Múzeum már az elmúlt években is nagy hang-
súlyt helyezett digitális fejlesztésekre, mivel erre a látogatók között 
is egyre nagyobb az igény.                                                        (b.j.)

2018. szeptember 23., 16.00, királyi váró

Új, interAktív, beszéLgetős műsor 
művészekkel, művészetről, az életről és saját életükről. 

Komolyan, de mégis szórakoztatóan!

Vendég: csányi istván zenész
és egy meglepetésvendég, akinek a személye a műsor alatt derül ki.

MűsorvezetőK:
Mészáros Beáta és L. Péterfi Csaba

Belépőjegyek a Művészetek Háza jegyirodájában kaphatók 
2000 Ft-os áron, amelyek egy süteményt és kávét (vagy üdítőt) 

is magában foglalnak. e-mail: info@muza.hu

SikereS MúzeuMi pályázatok

talamba: Irány nIgérIa!

Két szék között
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Forró hangulatot teremtett 
péntek este a Gödöllői Királyi 
Kastély lovardájában a Gö-
döllői Szimfonikus Zenekar 
és a Talamba Ütőegyüttes a 
Spanyol tűz című hangver-

sennyel, ami egyben a 2018-
as GödöllŐsz Fesztivál meg-
nyitó eseménye is volt. 
A műsorban Bizet-Scsedrin: 
Carmen-szvit, Rimszkij-Kor-

szakov: Spanyol capriccio, 
Manuel de Falla: Tűztánc, 
Ravel: Spanyol rapszódia 
remekművei csendültek fel, 
Horváth Gábor vezényleté-
vel.

A GödöllŐsz Fesz-
tivál idén is szám-
talan rangos kultu-
rális eseménnyel 
várja a gödöllői-
eket és a váro-
sunkba látogató-
kat. A koncertek 
mellett kiállítások 
és színházi előa-
dások színesítik a 
november végéig 

tartó rendezvénysorozatot. 

Bővebben online felületün-
kön (szolgalat.com) és la-
punk facebook oldalán.

Unger Balázs cimbalmos csapa-
tai idén szeptemberben taroltak 
a világzene élvonalában. A Cim-
baliband legújabb, Balkan Pro-
jekt című lemezét beválogatták 
a 2018-as Songlines Top of the 

World lemezei közé! Mind a 12 
kiválasztott előadó lemezéről egy 
szám kerül rá a 20 ezer példány-
ban megjelenő Songlines maga-
zin Top Of The World CD mellékle-
tére. A lemez és a magazin eljut a 
világ vezető világzenei szakembe-
reihez és szervezőihez, valamint 
a World Music nemzetközi kö-

zönséghez. A Cimbalom Brothers 
(Az Unger és a Lisztes testvérek 
új formációja) új lemeze felkerült 
a világ legrangosabb világzenei 
toplistájára! Az együttes Testvéri-
ség (Brotherhood) című lemeze, 

amelyet júni-
usban vehet-
tek kézbe a 
műfaj kedve-
lői, röviddel 
megjelenése 
után felke-
rült a World 
Music Charts 
E u r o p e 
( W M C E ) 
nemzetköz i 
v i l á g z e n e i 
toplistájára, 
az előkelő 
18. helyen! 

A világ legrangosabb világzenei 
listáját 24 ország 50 világzenei rá-
diós szakembere szavazatai alap-
ján állítják össze és teszik közzé 
minden hónap 1-jén. Ebben a hó-
napban más magyar album nem 
került fel a legjobbak közé. (C.B.)

Fotó: Hurta Hajnalka

Szeptember 15-23 között rende-
zik meg az Ars Sacra Fesztivált, 
amelynek idei mottója Jób könyve 
35. fejezetének 5. verse: „Tekints 
az égre és lásd meg!” . Az országos 
programsorozatba városunk idén is 
bekapcsolódik, ennek részeként 
kiállítások és koncertek várják a 
gödöllői közönséget. A programok 
ingyenesen látogathatók. 
Szeptember 15-én 17 órakor nyílik 
meg Szekeres Erzsébet textilmű-
vész jubileumi kiállítása, amely há-
rom helyszínen, a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs Központ-
ban, a Levendula Galériában és a 
Szentháromság Templomban várja 
látogatókat.  
Szeptember 16-án 19.15-kor szin-
tén a fesztivál keretében a Szent-
háromság Templomban Ács Dá-
vid orgonaművész ad koncertet. 
A műsorban Bach, D. Buxtehude, 
Schumann, Liszt, M. Reger és An-
talffy-Zsiross Dezső művei hangza-
nak el. 

M i n d e z e k 
mellett a Le-
vendula Ga-
lériában – a korábbi évekhez ha-
sonlóan – szeptember 17-21-ig, 17 
órától kamarazenei koncertekkel 
várják az érdeklődőket, melyeken 
a Chopin Zenei AMI tanárai és nö-
vendékei közreműködnek. 
Az Ars Sacra Fesztivál a 2007-es 
nemzetközi városmissziós rendez-
vénysorozat gyümölcse. Célja a 
remény jeleinek felmutatása a kul-
túrában, a művészet eszközeivel 
segíteni Európát, hogy visszatalál-
jon gyökereihez, a zsidó-keresz-
tény értékekhez. A fesztiválba évről 
évre önkéntesen csatlakoznak a 
múzeumok, kulturális központok, 
számos galéria és művész. A XII. 
Ars Sacra Fesztiválon ismét sok 
száz, Istenre reflektáló emberi alko-
tásban, előadásban gyönyörködhe-
tünk. (Bővebben online felületün-
kön – szolgalat.com –, valamint a 
facebook oldalunkon.)

Tekints az égre és lásd meg! 
Ars Sacra Fesztivál 

Világsikerek 130 húronspAnyoL dALLAmokkAL kezdődött 
meg A gödöLLősz fesztiváL
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Gödöllői helyszínek, prog-
ramok:

Gödöllő Királyi Kastély

Szentgáli-Varga Szilárd 
porcelánfestő bemutatója
Időpont: 2018. szeptember 
15. szombat 14:00 és 17:00 
óra között (ingyenes, a kas-
tély földszintjén, az aulából 
balra!)

Tárlatvezetések a Terítéken a 
fehér arany c. időszaki kiállí-
tásban
Időpont: mindkét napon: 11:00, 
15:00 és 16.00 óra
A tárlatvezetések meghallgatása 
az időszaki kiállításra megváltott 
jeggyel vehető igénybe.

Mindkét napon 10 és 18 óra kö-
zött ingyenesen tekinthető meg 
a kastély parkjában álló Király-
dombi pavilon.  

Gödöllői Városi Múzeum

Szecessziós séta Gödöllőn
vezeti: Őriné 
Nagy Cecília
Időpont: 2018. 
s z e p t e m b e r 
16. (vasárnap) 
15:00 óra
Időtartam: kb. 
1,5 óra
A programon 
való részvétel-
hez előzetes 
r e g i s z t r á c i ó 
s z ü k s é g e s . 

Regisztrálni 2018. szeptem-
ber 14-én 15:00 óráig lehet az 
alábbi elérhetőségeken: tele-
fon: 28/421-998, 20/269-2007, 
(munkaidőben)
e-mail: 
orine.n.c@godolloimuzeum.hu

A program-sorozat keretében a 
Gödöllői Városi Múzeum négy 

állandó kiállítása 2018. 
szeptember 15-én és 16-
án ingyenes látogatha-
tó.

Várkapitányi lak (Sza-
badság út 2.)

A bejárás során Lángi 
József festőrestaurátor 
és Mészáros Judit főépí-
tész vezetésével bemu-
tatásra kerül az emelet 

termeiben felfedezett XVIII-XIX. 
századi falképek és díszítőfes-
tések aktuálisan zajló restaurá-
lási munkája.

Időpont: 2018. szeptember 16. 
(vasárnap) 17:00 óra
Időtartam: kb. 1 óra

Találkozó: Várkapitányi lak 
Ady Endre sétány felőli bejára-
tánál  

További programok: 
www.oroksegnapok.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

transzparens terek
2018. június 30 - szeptember 31.

A vizuális művészetek különböző területein alkotó 
művészek a kiállítás alkalmából csoportokat alkottak 
és közös koncepció kidolgozása után hozták létre a metamorfózis gondo-
latkörére reflektáló projektjeiket. 
A helyspecifikus művek az átváltozás folyamatát jelenítik meg kint és bent, 
valóság és képzelet, tér és idő, anyag és forma viszonylatában. Helyszínek: 
Gödöllői Iparművészeti Műhely kiállítóterme és kertje, remsey-ház kertje, 
Kálvária belső tere

A kiállítás Gödöllő tematikus évéhez, az Ifjúság évéhez kapcsolódik.
támogató: Gödöllő város Önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap

Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660, email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

kUlTUrális 
ÖrÖksÉg nAPJAi 

2018. sZePTeMBer 15-16.
sZoMBAT-VAsárnAP
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3572 fő állt rajthoz és teljesí-
tette a közel kettő kilométeres 
távot az idei Belvárosi Napok 
futóversenyen, ahol hét kor-
csoport fiú és lány futóit, va-
lamint a százalékosan legtöbb 
résztvevővel induló tanintéz-
ményeket díjazták a szervezők.

A sportos délelőttöt dr. Gémesi 
György polgármester nyitotta 
meg, majd a több mint 3500 futó 
két turnusban teljesítette a tàvot. 
Az egyéni díjazottak mellett az 
iskolák között a Petőfi iskola volt 
a legjobb, megelőzve a képzelet-
beli dobogón a Hajós és a Dam-

janich iskolát.
A tavaly első 
a l k a l o m m a l 
megrendezet t 
és az idei ren-
dezvényre is 
m e g h i r d e t e t t 
sportágválasztó 
és sportsziget 

színesítette a szom-
bat délelőtt programját, ahol több 
sportágat tudtak kipróbálni, illetve 
számos gödöllői egyesülettel is-
merkedhettek meg a futás után 
az Alsóparkba visszatérő gyere-
kek és szülők. 
A futóverseny egyéni díjazott-
jai, I. korcsoport lányok: 1. Bor-
nemissza Flóra (Szent Imre), 2. 
Németh Pálma (Szent Imre), 3. 
Bálványos Rita (Hajós); fiúk: 
1. Nagy Bálint (Szent Imre), 2. 
Halász Gergő (Hajós), 3. Kaiser 
Patrik (Hajós); II. kcsp., lányok: 
1. Ábrahám Zita 
(Damjanich), 2. 
Lőkös Laura (Ha-
jós), 3. Sári Viktó-
ria (Hajós); fiúk: 
1. Balogh Bálint, 
2. Orosz Bálint, 
3. Hargittai Máté 

( m i n d h á r o m 
Hajós, a jobb 
felső képen); III. 
kcsp. lányok: 
1. Zsemle Han-
na (TIG), 2. 
Halászy Tama-
ra (GEAC), 3. 
Szűcs Panka 
(Erkel); fiúk: 1. 

Szabó Csongor (Hajós), 2. Fo-
ris Máté (TIG), 3. Fazekas Soma 
(Szent Imre); IV. kcsp. lányok: 1. 
Márta Rozi (Damjanich), 2. Bati-
zi Emese (Szent Imre), 3. Soós 
Lívia (Erkel); fiúk: 1. Korsós 
Zoltán (Erkel), 2. Dóra Gergely 
(TIG), 3. György Soma (Waldorf); 
V. kcsp. lányok: 1. Németh Nóra 
(Erkel), 2. Katona Dalma (TIG), 
3. Diós Mariann (Montágh); 
fiúk: 1. Várkonyi Gábor (TIG), 
2. Kreicz Máté (Damjanich), 3. 
Halász Adrián (Hajós); VI. kcsp. 

lányok: 1. Szik-
szai Rebeka 
(TIG); fiúk: 1. 
Jenei Botond 
(TIG), 2. Gal-
kó Csongor 
(Premont re i ) , 
3. Tóth Roland 

(Ref. Líceum), Felnőtt nők: 1. 
Kömüves Júlia (TIG), 2. Muhari 
Gabriella, 3. Pozsonyiné Simon 
Ibolya (mindkettő Montágh); 
férfiak: 1. Szombathelyi Imre 
(Hajós), 2. Frey Ákos (TIG), 3. 
Kozsa Kornél (TIG).
Iskolák közötti verseny vég-
eredménye (alsó képen): 1. 
Petőfi Sándor Ált. Iskola, 2. Ha-
jós Alfréd Ált. Isk., 3. Damjanich 
János Ált. Isk., 4. Erkel Ferenc 
Ált. Isk., 5. Montág Imre Ált. Isk., 
6. Szent Imre Katolikus Ált. Isk., 
7. CEAS, 8. Török Ignác Gim., 9. 
Református Líceum, 10. Waldorf, 
11. Premontrei Szt. Norbert Gim.
(A díjakat Gémesi Csanád kard-
vívó adta át).                       -li-

belvárosi nApok futóverseny: 3572-en rAjtoltAk A világfA elől

Az iskolák közül a petőfisek örülhettek

Második helyen végzett az 
elmúlt hétvégén, Székesfe-
hérváron megrendezett Or-
szágos Csapatbajnokság 
12 csapatos döntőjében a 
GEAC-Ikarus közös csapata a 
Budapest Honvéd SE csapata 
mögött, ami a dicsőség mel-
lett bruttó 4,25 millió forintot 
is jelent a két szakosztály szá-
mára.

Az ország legjobb 12 csapata 
42 versenyszámban (21 férfi és 
21 női) mérte össze tudását és 
az összesített ponttáblát köve-
tően a GEAC-Ikarus atlétáiból 
álló csapat 373 pontot gyűjtve 
végzett az ezüstérmes pozíci-
óban. Az egyéni eredmények 
közül gödöllői oldalon kiemel-
kedik Nádházy Evelin (400 m), 
Renner Luca (magasugrás), 
a Répási Petra, Rapai Fan-
ni, Zsíros Zsanett, Nádházy 
Evelin alkotta 4x400 m váltó és 
Ádám Mihály (rúd) aranyérme, 
de Bézsenyi Gergely és a csa-
pat érdekben sérülten, ínszalag 

gyulladással rajhoz álló Simon-
város Csanád teljesítménye is 
megsüvegelendő.
A GEAC érmesei voltak: 1. 
hely: Nádházy Evelin (400 mé-
ter, 54,32 mp), Mihály Ádám 
(rúdugrás, 490 cm – egyéni 
csúcs), Renner Luca (maga-
sugrás, 174 cm), 4x400 m női 
váltó (Répási Petra, Rapai 
Fanni, Zsíros Zsanett, Nád-
házy Evelin, 3:47,90 perc); 2. 
hely: 4x100 m női váltó (Ré-
pási Petra, Pótha Johanna, 
Dobránszky Laura, Nádházy 
Evelin - 47,51 mp), Répási 
Petra (100 m gát, 13,59 mp), 
Nádházy Evelin (200 m, 24,30 
mp), Bézsenyi Gergely (200 
m, 21,64 mp); 3. hely: Bézse-
nyi Gergely (100 m, 10,82 mp), 
Szamosi András (rúd, 460 cm)
További gödöllői pontszerzők: 
Bánovics Dorottya, Cser-
nyánszky Sára, Eszenyi 
Napsugár, Kemenes Ákos, 
Kondrák Réka, Kriszt Botond, 
Lajos Dóra, Simonváros Csa-
nád, Tóth Gábor.

Serdülők csapatbajnoki küz-
delme – A fiúk vitték a prímet

32 versenyszámban a serdü-
lők is összemérték erejüket a 
csapatbajnoki küzdelmeken. 
A résztvevő 34 együttes közül 
a gödöllői fiúk a negyedik leg-
jobbak voltak (76 pont), míg a 
lányok huszonnyolcadikként 
zártak (10 pont), ami összesí-
tésben a 13. helyet eredmé-
nyezte (86 pont). A Gödöllői 
EAC képviseletében rajthoz állt 
tehetségek közül az alábbiak 
szereztek dobogós helyezést:

Érmes gödöllői atléták: 1. 
hely: Bánovics József (rúd, 
416 cm – egyéni csúcs), Soos 
Levente (magas, 185 cm); 2. 
hely: Soos Levente (300 méte-
res gátfutás, 39,47 mp)
További pontszerzők: Bánovics 
Károly, Havjár Zsuzsanna, La-
dányi Viktor, Simonváros Zil-
le, Szőke-Kiss Jácint.
A GEAC szakmai stábjának név-
sora: Deutsch Péter, Farkas 
Roland, Gadanecz György, 
Kovács Zoltán, Karakas Jó-
zsefné, Körmendy Katalin, 
Máté Alpár, Szörényi István, 
Zsivoczky Attila.                  -kb-

AtlétikA – országos csApAtbAjnoki döntő, székesfehérvár

második helyen a geAc-ikarus csapat
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Ott folytatta a Gödöllői SK 
csapata a Pest megyei I. osz-
tályú pontvadászatot, ahol 
az elmúlt héten abbahagyta, 
azaz ezúttal is nyerni tudott 
(Százhalombattán 1-0-ra) 
Pozder Nenad együttese, így 
továbbra is 100 százalékos 
mérleggel áll négy játékna-
pot követően.

Esélyesként utazott a száz-
halombattai párharcra a GSK, 
miután a házigazdák eddig 
még pontot sem szereztek az 
idei sorozatban, míg a gödöllői 
fiatalok egyre magabiztosabbá 

válnak a sikereknek köszön-
hetően. A találkozón aztán a 
papírforma be is igazolódott, 
Milkó Dániel találatával elhoz-
ta mindhárom pontot városunk 
csapata, így négy fordulót kö-
vetően, 12 ponttal, a szintén 
12-12 pontos Nagykáta SE és 
a Dabas-Gyón FC csapataival, 
pontazonossággal, rosszabb 
gólaránnyal a harmadik helyen 
áll.
Pest megyei I. osztály, 4. for-
duló: Százhalombatta SE – 
Gödöllői SK 1-0 (0-0) Gólszer-
ző: Milkó Dániel.

Hátország – Egy győzelem, 
két vereség

Megkezdték őszi szereplésü-
ket az alsóbb osztályokban 
szereplő gödöllői csapatok is. 
A GEAC két vereséggel raj-
tolt a megye háromban, míg 
a GSK II.-Szada formáció gól-
záporos győzelemmel nyitotta 
meg megye IV-es 
szereplését.
Pest megyei III. 
Ke le t i -csoport , 
3-4. forduló
GEAC-SZIE – Mo-
gyoród FC 2-10 (1-
4) GEAC gólszer-
zői: Angyal Zoltán, 
Kabdebo Lóránd.

Szentmártonkátai SE – GEAC-
SZIE 2-1 (0-0) Gólszerző: Vi-
tárius Tamás.
Pest megyei IV. Keleti-cso-
port, 4. forduló: Gödöllői SK 
II-Szada – Vácszentlászló SE 
5-0 (2-0) Gödöllői gólszer-
zők: Várszegi Gábor (2), Pa-
kuts Barna, Kovács Dániel, 
Dékány Balázs.                    -ll-

lAbdArúgás – Még hibátlAn A gödöllő

százhalombatta is bevéve

PROGRAMAJÁNLÓ
Pest megyei I., 5. forduló

Szeptember 15., szombat 16 óra
Gödöllői SK – Maglódi TC 

(Táncsics M. úti Sportcentrum)
Pest megyei III. Keleti-csoport, 5. forduló

Szeptember 16., vasárnap 17 óra
GEAC – Tápiószőlős KSE 

(Egyetemi műfüves pálya)

 XXIV. KIrchhofer József 
MInI Maraton futóVerseny

2018. szepteMber 30., 10 óra
raJt: szIe sportcsarnoK elől

Az elmúlt hétvégén Jászbe-
rényben vett részt a Penta-Gö-
döllői RC  (a képen, fotó: grc-
volley facebbook oldala) a VI. 
Széles Péter Emléktornán, ahol 
a 6. helyen végeztek a mieink.

A hatcsapatos villámtornát a Fa-
tum Nyíregyháza nyerte meg, 
Irán csapata lett a második, míg 
a házigazda Jászberény VT vég-
zett a harmadik helyen. Negye-

dik lett a kolozsvári U NTT Data 
csapata, ötödik helyen végzett 
az ukrán Novator, míg városunk 
alakulata, a Penta-GRC a hatodik 
helyet érte el ezúttal. Csapathe-
lyezésnek nem, de egyéni díjnak 
örülhettek a gödöllőiek, ugyanis 
Körtvélyessy Réka különdíjban 
részesült teljesítménye miatt.
Nincs sok idő a pihenésre, 
ugyanis a szeptember 15-16-
ai hétvégén Gödöllőn rendezik 
meg, immáron XIX. alkalommal 
az Ádám László Emléktornát. A 
klub egykori játékosának, Ádám 
Lászlónak az emlékét őrző tor-
nára ezúttal a házigazdák mellett 
az MTK Budapest, a Budaörsi 
DSE, a Diósgyőri VTK és a Szent 
Benedek-Balatonfüred csapatai 

kaptak meghívást, akik 
körmérkőzéses rendszer-
ben küzdenek majd a 
vándorserlegért. A prog-
rammal és a klubbal kap-
csolatos információ, hogy 
az idén visszatér régi 
sikerei helyszínére, az 
Egyetemi sportcsarnokba 
a csapat, így a mostani 
torna mellett a jövőben 
újra itt szurkolhatnak 
majd a csapatnak a gö-
döllői drukkerek az idei 
bajnokságban és a Ma-
gyar Kupában. A kupával 
kapcsolatos információ, 
hogy az emléktornán is 
részt vevő Szent Bene-
dek-Balatonfüred csapa-
ta lesz majd az első for-
dulóbeli ellenfele Széles 
Petráéknak.

-tl-

röplAbdA – széles péter eMléktornA

Hatodik hely jászberényben
PROGRAMAJÁNLÓ

Női Röplabda XIX. Ádám László 
Emléktorna programja:

2018.09.15. szombat  
10:00 Budaörsi DSE – Penta GRC

12:00 MTK Budapest – Szent Bene-
dek-Balatonfüred

14:00 Budaörsi DSE – DVTK
16:00 Penta GRC – 

Szent Benedek-Balatonfüred
18:00  MTK Budapest – DVTK

2018.09.16. vasárnap 
9:00  Budaörsi DSE – 

Szent Benedek-Balatonfüred
11:00 Penta GRC – MTK Budapest

13:00 Szent Benedek-Balatonfüred – 
DVTK

15:00 Budaörsi DSE – MTK Budapest
17:00 Penta-GRC – DVTK

Helyszín: 
SZENT ISTVÁN EGYETEM 

SPORTCSARNOKA  

Befejeződött Kelet-Közép-Európa leg-
nagyobb MTB maraton sorozata, az 
Intesport Maraton Series elnevezésű 
nemzetközi mountain bike-sorozat, 
amelyen két gödöllői versenyző is fel-
állhatott a dobogóra: a hölgyek között 
Szekeres Viktória (KTM Teszt Team Gö-

döllő) a harmadik, míg Szalay Péter a 
férfiaknál (BikeZone Gödöllő) második 
lett.
Az ISM-sorozat két csehországi verseny-
ből, az ausztriai Salzkammergut Trophy-
ból, két SKODA Bike Open Tour futamból 
és a magyar versenyek közül a Crossko-
vácsi Maraton, illetve a Duna Maratonból 
álltak és az ezeken elért három legjobb 
eredmény alapján rangsorolták a verseny-
zőket.                                           -tt-

kerékpársport – intersport MArAton series

két gödöllői a dobogón



2018. szeptember 11.16 gödöllői szolgálat élő-világ

A tavalyi évhez hasonlóan: ismét napsütés, sok ember és körülbelül 300 kutya. Ez jellemezte a Belvárosi Napok vasárnap délelőtti leg-
főbb eseményét, az Ebugatta TV által hatodik alkalommal szervezett Ebugatta Kutyás Pikniket, amire nemcsak Gödöllőről, hanem más 
településekről is érkeztek négylábúak – természetesen a gazdájukkal együtt. A rendezvény főszervezője, Petrus Krisztina elmondta, 
hogy az érdeklődők száma évről-évre emelkedik. A kilátogatók a Gödöllői Kutyasport Központ műsora és a kutya szépségverseny mel-
lett egy PettBull funkcionális kutyaeledel evő versenynek is tanúi lehettek; a közönség láthatta, hogy az ebek milyen sebességgel képe-
sek eltüntetni az eléjük tett eleséget. Az esemény a Gödöllői Kutyasport Központ (GKSK) által összeállított programmal folytatódott. A 
vidám, humoros kutyabemutató/kutyaprodukció – amibe a gyerekeket is bevonták – nagy sikert aratott, mint mindig. A szervezők renge-
teg programmal készültek, kitelepült számos állatvédő szervezet, állatorvosi vizsgálatot is igénybe lehetett venni, továbbá válogatni a ta-
karmánygyártók, a pórázok, hámok és egyéb kutyafelszerelések bőséges kínálatából. De a legnagyobb szenzációt a kutyaszépségver- 
seny jelentette, ahol számtalan kategóriában hirdettek győztest (fajtatiszta és keverék: kis, közép, nagytestű). Emellett az idei Harcsás 
Márta emlékdíjat, Gödöllő díját (a Kutya újság főszerkesztője, a MEOE aktivistája, az Ebugatta TV alapítója, öt éve hunyt el) Harcsás 
Márta lánya, Petrus Krisztina adta át Hatvani Viktóriának, a Westie Rescue Hungary vezetőjének. Külön öröm, hogy a Gödöllői Gyep-
mesteri Telep is képviseltette magát a rendezvényen, ahol több kutyát is sikerült örökbe fogadni! 
Bővebben: szolgalat.com és facebook.com/godolloiszolgalat

Azt A kutyAfáját! – EbugAttA piknik 2018



élő-világ2018. szeptember 11. gödöllői szolgálat 17

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (gödöllő közigazgatási határain belül):
kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig 

gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

öcsi: Másfél éves kan kutyus. 
Rendkívül tanulékony, a gyerekkel 
és más kutyákkal is nagyon barát-
ságos.

kagi: Ivaros, 3 éves kan. 
Nagy termetű, kiváló házőrző 
típus. Okos, emberbarát.

peti: 4 éves, ivaros kan. Jó házőr- 
ző, két hét intenzív foglalkozás 
után elfogadja új gazdáját. Olyan 
gazdajelöltek jöhetnek szóba, akik 
kitartóan tudnak foglalkozni vele, 
amíg örökbe adható lesz.

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Szeptember 8-án és 9-én 
(szombaton, vasárnap) 

9-11 óráig 
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Varga Ferenc 

állatorvos

Telefonszám: 
06/20-48-23-058

A lovak pataápolásának el-
sődleges célja a pata víztartal-
mának megőrzése. Egy rend-
szeresen karban tartott patát 
elegendő heti 1-2 alkalommal 
lemosni, de ekkor érdemes né-
hány percig áztatni. Ennyi idő 
alatt elegendő vizet tud magá-
ba szívni. Száradás után pedig 
kezelhetjük még egyéb ápoló 
készítménnyel is. Az őszi, csa-
padékos idő beálltával nagyobb 
hangsúlyt kell fektetnünk lovunk 
lábának rendben tartására, hi-
szen ezzel megelőzhetjük a 

csüdsömör kialakulását is. 
A nyírrothadás legnagyobb el-
lensége viszont a szárazság, 
így ügyeljünk arra, hogy ked-
vencünk ne álldogáljon sokáig 
a felázott földön és a karám-
ban található alom is mindig 
legyen száraz. Azonban ne fe-
lejtsük el, hogy az egészséges 
szaru rendkívül ellenálló, így 
a pata folyamatos ellenőrzése 
a sérülések felfedezése miatt 
fontos. Ha alulról felfelé hala-
dó repedést észlelünk a patán, 
körmöltessük meg lovunkat. 

Komolyabb a probléma, ha 
a repedés a pártaszéltől 
indul, ekkor forduljunk pat-
kolókovácshoz vagy állator-
voshoz.
A nyírrothadás és a csüdsö-

mör kezelésére hatékony meg-
oldást jelentenek a Black Horse 
speciális antibakteriális készít-
ményei, a csüdsömör elleni ke-
nőcs és a szulfátos pataápoló 
paszta. A kezelés kiegészíté-
sében és a probléma megelő-
zésében pedig segítségünkre 
lehet a Black Horse száraz 
pataspray-je, amely akár 3-4 
napos használat után javulást 
eredményez. 
Fénytelen, száraz, repedezés-
re hajlamos paták ápolásához 
pedig a tápanyagokban gazdag 
Black Horse tápláló patakenő-
csét ajánljuk.  Fontos azonban, 
hogy ne csak a pata felületét 
gondozzuk, hanem megfelelő 
vitaminbevitellel lovunk szer-
vezetét is támogassuk, hogy 

ő minden szempontból ellen-
állóbb legyen. A Black Horse 
erre is megoldást nyújt! A ki-
váló minőségű Biotin Max ta-
karmánykiegészítő kifejezetten 
a szőrzet és a pata megfelelő 
állapotának helyreállításáért fe-
lel, míg az Equi Vit multivitamin 
komplex segít megőrizni lovunk 
vitalitását, egészségét. 
Termékeinket keresse üzletünk-
ben (2100 Gödöllő, Kenyérgyá-
ri u. 2.) vagy webáruházukban 
(www.vetashop.hu).

néhány szó a pataápolásról

tUrUl 
GÖDÖLLőI

állatkórház
(Gödöllő, szabadság út 21. 

a HÉv-fordulónál)

állatpatika

Hétvégén is nyitva  
tartó ügyelet

9.00–19.00

tel: 06-30-943-9898
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OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

gyógyszertári ügyelet
szeptember 10-16.: 

Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
szeptember 17-23.: 

Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

teMetkezési ügyeletek
PAX temetkezési  iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. szabó és társai temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
ÓZON pAJZS pOLGÁRŐR EGyESÜLET: 06-30/621-2968

Tájékoztatom a kedves betegeimet, 
hogy a Gödöllő, Szabadság út 167. szám alatti 7. számú

háziorvosi körzet rendelési ideje 
2018. szeptember 15-től az alábbiakra módosul:

Hétfő  14.00-19.00
Kedd     8.00-12.00
Szerda   8.00-12.00

Csütörtök 14.00-18.00
Péntek 8.00-11.00

Megértésüket köszönöm!
Tisztelettel: Dr.Kövesi Margit háziorvos sk.
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BelVároSi JeGyiroDa iNForMáCiÓ 
 

A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, szabadság út 6.) jegyet válthat az 
ország szinte bármelyik színházi előadására, koncertjére, fesztiváljára, 
sporteseményére és kulturális rendezvényére. Jegyvásárlási lehetőség az 
Interticket, ticketportal, ticketexpress, ticketPro és a Jegymester rend-

szerein keresztül. 
online jegyrendelés több száz jegyiroda több ezer rendezvényére Magyar-
országon, Csehországban, szlovákiában, Lengyelországban. A jegyirodá-
ban fizethet bankkártyával, szÉP-kártyával, erzsébet-kártyával és Kultú-

rautalvánnyal is (edenred, erzsébet-utalvány). 

BeLvÁrosI JeGYIroDA És szervezÉs Jegyiroda: 

info@muza.hu tel.: +36-28-514130, +36-70-4527268

nyitva tartás: hétfő: zárvA kedd-péntek: 11.00-18.00 között 
nyitvA szombat: 9.00-13.00 között 

(a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával nyitvA) 
vasárnap: zárva 

(a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával nyitvA)

A Gödöllői Királyi Kastély KN Kft. 

MUNKATÁRSAKAT KERES
teremőr és karbantartó feladatok ellátására.

Jelentkezését az 
allaspalyazat@kiralyikastely.hu 

címre várjuk!
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2018. SZEPTEMBER 4.

Megfejtés: Két nagyszabású rendezvényso-
rozat.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Papp Gáborné, As-
bóth S. u. 26., Kiss Tibor, Dózsa Gy. út 1-3. 
6/45.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Ajtai Adrienn Des-
sewffy u. 1/A, Kelemen Andrásné, Szilágyi 
E. u. 37.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte: Csath Enikő, Haraszti 
köz 2.
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: 
Kende Klári, 1161 Bp. Rákosi út 49., Nusz-
baum Ferencné, Munkácsy M. utca 2.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Horváth Flórián, Repülőtéri út 2., Zsámboki 
Zoltán, Katona J. u. 4.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy 
a nyereménysorsoláson való részvételhez el-
engedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár 
e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mel-
lett a pontos postai címüket is adják meg!


